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Introducció 

 
 
 
Aquesta primavera Sant Julià de Vilatorta viurà una Pasqua especial. Les Caramelles 
del Roser commemoren 425 anys de la fundació de Confraria del Roser -germen de 
les actuals caramelles-.  
 
Les Caramelles del Roser i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta treballa des de fa 
més d’un any en un projecte il·lusionant per commemorar els 425 anys de les 
Caramelles del Roser. La comissió organitzadora formada per membres de les 
Caramelles i la Regidoria de Cultura ha elaborat un ampli ventall de propostes 
estructurades en diversos apartats. Amb aquesta celebració es vol homenatjar la 
tradició caramellaire i la gent que ha fet, i fa possible, que perduri en el temps i 
reivindicar els Goigs del Roser com l’inici del fet caramellaire del nostre país. 
 
Els actes de commemoració dels 425 anys de les Caramelles del Roser es faran els 
dies 3, 5, 10, 11 i 12 d'abril d’aquest 2015. 
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1. Publicacions i edicions 
 
 

Calendari 
 
El Calendari vilatortí del 2015 està dedicat a les Caramelles del Roser en motiu dels seus 425 
anys. Les fotografies que l’il·lustren han estat seleccionades i col·locades amb criteris 
cronològics. En total són 24 imatges que acompanyen els diversos apartats del calendari 
juntament amb un text de referència escrit per Anton Carrera. Aquest calendari de 
sobretaula, de 17 fulls, es va distribuir a totes les llars de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. 
 

 

Els Goigs del Roser 

 
Primera edició dels Goigs del Roser amb el text i música tradicional de Sant Julià de Vilatorta, 
en format díptic  mida foli. Santi Riera ha fet la transcripció de la partitura i Joan Rodríguez 
ha cal·ligrafiat el text.  
 
 

Opuscle: 

“Ressenya històrica de les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta en 

el context del fet caramellaire dels Països Catalans” 
 
Edició de l’opuscle “Ressenya històrica de les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta 

en el context del fet caramellaire dels Països Catalans”, obra de Santi Riera amb pròleg 
d’Anton Carrera. Es tracta d’una addenda que amplia la informació del llibre “Les Caramelles 
del Roser de Sant Julià de Vilatorta” publicat l’any 1990 en motiu del 4t. Centenari de les 
Caramelles del Roser. Les investigacions dutes a terme per Santi Riera recullen noves dades 
de la història de les caramelles del nostre país. 
 
 

Auca de les Caramelles del Roser 
 
Publicació de l’Auca de les Caramelles del Roser, amb text d’Anton Carrera i il·lustracions de 
David Soler –Desulé-. Consta de 48 imatges encasellades en vinyetes, cada una de les quals 
va acompanyada per dos versos que fan un rodolí. Editada a tot color, en format A2 i en 
format llibret A5, de 32 pàgines, repassa irònicament la història i anècdotes de les 
Caramelles del Roser. 
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Programa-llibret de la commemoració 

 
Com a programa dels actes centrals de la celebració s’edita un llibret que conté els detalls 
dels actes programats, una ressenya de les colles participants, el programa de les cançons 
que interpretaran i altra informació relacionada amb la commemoració. 
 
 

Digitalització de partitures, textos i cançons 
 
El treball de compilació i digitalització d’una gran part de l’ampli repertori d’arxiu de peces 
exclusives de les Caramelles del Roser es pot consultar a la nova web oficial de les 
Caramelles del Roser –caramellesvilatora.cat-. En l’apartat “arxiu musical” hi ha els textos i 
partitures de 46 peces; 22 peces es poden escoltar en so natural; 46 peces es poden escoltar 
en so sintètic i 30 peces en so sintètic (sibèlius); també es pot visualitzar els vídeos amb 
imatge i so de 7 peces enregistrades al carrer. La pàgina web ha estat creada per Joan 
Guàrdia i el procés hi han participat Santi Riera, Joan Carles Rodríguez i  Xevi Rosell 
 

 

Gravació de peces del repertori de les Caramelles del Roser 

 
Gravació en àudio de mitja dotzena  peces del repertori de les Caramelles del Roser que es 
podran escoltar a la pàgina web de les Caramelles. 
 
 

Vídeoreportatge 

 
Enregistrament d’un vídeo-reportatge que mostra com és una diada de Pasqua per les 
Caramelles del Roser. La càmera segueix els caramellaires des de primera hora de la jornada 
fins a la cantada final davant de l’Ajuntament. El guió és d’Anton Carrera i les imatges i el 
muntatge de Xevi Pona. El vídeo, d’uns 20 minuts de durada, es presentarà el dissabte 11 
d’abril i es podrà visualitzar a la pàgina web de l’entitat. 
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2. Elements commemoratius 
 

 

El Bordó dels Goigs 

 
A més de ser un element decoratiu l’escultura commemorativa “el Bordó dels Goigs” té per 
objectiu fer visible el text del Goigs del Roser a la via pública. Es tracta d’una representació 
proporcional d’un bordó dels caramellaires, de 6,5 metres d’alçada i 15 cm. de diàmetre, fet 
en tub de ferro i tornejat de fosa, en el qual hi ha col·locades asimètricament 12 plaques de 
pedra de 60X25X2,5 cm. amb el text d’un estrofa dels Goigs del Roser en cadascuna.  
“El Bordó dels Goigs” també té el seu simbolisme: la distància entre la primera i l’última 
placa és de 425 cm, cada centímetre representa un any de la vida de les Caramelles del 
Roser –els 425 anys que es celebren aquest 2015-. La seva ubicació és al costat del 
monument dels 400 anys de les Caramelles del Roser, inaugurat l’any 1990 a la plaça de 
l’Ajuntament i forma un conjunt escultòric complementari ja que hi ha una interconnexió 
entre un i l’altre –a la base del monument hi gravada la primera estrofa dels Goigs del Roser, 
que ara es podran llegir complets en “el Bordó dels Goigs”. 
 
Aquesta nova escultura dóna paraula amb veu precisa al cant del caramellaire que presideix 
la plaça de l’Ajuntament-. “El Bordó dels Goigs”  ha estat ideat i dissenyat per Lluís Vilalta i 
obrat per Joan Colomer que ha gravat les plaques de pedra, en Joan Rodríguez ha pintat les 
lletres de les plaques, en Jesús Solà ha pintat tot el bordó i en Climent Villegas ha fet la peça 
tornejada per a la seva fosa i tot el treball de muntatge fèrric. 
 
 

Reproducció d’una peça de terrissa amb la figura d'un caramellaire 

 
Reproducció d’una escultura de ceràmica de color de terrissa que representa un caramellaire 
vestit amb els elements característics de les Caramelles del Roser: capa,  barret de copa i 
bordó. La peça ha estat obrada per l’empresa Caganer.com,  fa uns 13 cm. d’alçada i està 
bastida sobre una peanya de fusta amb placa commemorativa. Difereix notablement de la 
peça que es va fer l’any 1990 on s’hi representa, a més del caramellaire, la figura d’una nena 
acompanyant. La peça d’ara porta el bordó a la mà dreta. 
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3. Millores en la indumentària 
 
 

Capes folrades 

 
Com a millora en la indumentària s’introdueix un detall per donar més qualitat i un toc de 
distinció a les capes. Es tracta d’afegir unes bandes de  folre d’un pam d’amplada a l’interior 
de les vores d’obertura de la capa. S’ha escollit roba de color vermellós amb una mostra 
tornassolada. Aquest tipus d’embelliment era característic de les capes que feien servir les 
Caramelles del Roser antigament. La modista Angelina Erra ha estat l’encarregada de fer 
aquesta feina. 
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4. Participació 
 

 

Participació del col·lectiu d’artistes 

 

Elaboració d'obres d'art de temàtica caramellaire fetes ex professo per 20 artistes vilatortins 
i osonencs. Després de descartar, per raons d’infraestructura i temps,  una obra mural 
col·lectiva de grans dimensions, es va proposar que cada artista realitzés una obra de 
temàtica caramellaire com a present de tot el col·lectiu a les Caramelles del Roser en el seu 
aniversari. Les obres s’exposaran a l’Aula de Cultura entre el 3 i e 12 d’abril de 2015. 
Acabada l’exposició s’instal·laran, de manera itinerant, en equipaments municipals (Centre 
de dia, Centre d’atenció primària, etc.). 
 
 

Participació de les escoles 

 

Amb el programa "Les caramelles a l'escola" s’ha implicat les escoles, mestres i alumnes a 
participar de la commemoració  dels 425 anys de les Caramelles del Roser. Els treballs i 
propostes pedagògiques serveixen per acostar les caramelles als nens i nenes de Sant Julià 
amb l’objectiu que en coneguin la tradició en tot els seus àmbits: sentit, història, tradició i 
patrimoni musical. 
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5. Reconeixement institucional 
 
 

- El Govern de la Generalitat declara les Caramelles del Roser de Sant Julià 

de Vilatorta com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional 
 

 
 
El dia 17 de març de 2015 el Govern de la Generalitat ha acordat declarar les Caramelles del 
Roser de Sant Julià de Vilatorta com a element festiu patrimonial d’interès nacional, així com 
inscriure la declaració de l’element festiu patrimonial d’interès nacional en el Catàleg del 
Patrimoni Festiu de Catalunya. 
 
La finalitat de l’acord de govern és assegurar la preservació, protecció i promoció, mitjançant 
un reconeixement especial, de  les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta com a 
manifestació de la cultura tradicional catalana d’especial arrelament i rellevància, adequar-lo 
a les categories previstes al Decret 89/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de 
Catalunya. 
 

 

 

- Creu de Sant Jordi  
 
Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta, amb una història documentada de 425 
anys, suposa un fet excepcional en el panorama de les tradicions del nostre país. Per la seva 
trajectòria històrica, manteniment del costum de cantar caramelles i enriquiment del 
patrimoni musical, creiem que són mereixedores del màxim reconeixement institucional de 
Catalunya, per la qual cosa, a més de la declaració de les Caramelles del Roser com a 
Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional, s’ha demanat a la Generalitat de Catalunya la 
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi per aquest any 2015. 
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6. Identitat gràfica: infografia i logotip 
 

 

Com a imatge gràfica s’ha creat una infografia i un logotip exclusiu per a la commemoració 
dels 425 anys de les Caramelles del Roser. 
 
 

Logotip 
 
 
 
 
 
 
El logotip creat per Oriol Chumillas  és una obra simple en què domina un 425 en diferents 
tonalitats de verd, símbol de la primavera i la vida -en referència a la salutació pasqual que 
encarnen les caramelles i mostra que és una tradició ben viva-. El 2 es fusiona amb el 4 i el 5 
simbolitzant la germanor que hi ha entre els membres de les caramelles. El nom de les 
Caramelles del Roser figura en color negre en referència a les capes dels cantaires. El nom de 
Sant Julià de Vilatorta apareix del mateix color predominant en la vestimenta dels músics. És 
un logotip modern que s'aparta dels estereotips clàssics que envolten les Caramelles del 
Roser (barrets de copa, bordons i capes). 
 
 

Imatge Infogràfica 
 
 
 
 
 
 
La infografia de les Caramelles del Roser és obra de Xevi Pona. A partir de fotografies 
antigues s’ha creat una nova representació grupal que incorpora tots els elements humans 
que participen en les Caramelles –cantaires, músics, cistellaires i nens- La imatge que dóna 
sensació estètica, sintetitza l’essència de les Caramelles del Roser i en destaca els seus trets 
característics. La infografia defuig dels grisos i es presenta en blanc i negre on les ombres i 
els volums tenen el mateix tractament, creant una imatge plana i suggeridora. 
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7. Actes de commemoració 
 
 
Dilluns, 30 de març, a les 8 del vespre, a l’Aula de Cultura  
 

• Roda de premsa i presentació dels actes de commemoració  

dels 425 anys de les Caramelles del Roser 

• Inauguració de l’exposició d’obres de temàtica caramellaire 

i mostra retrospectiva sobre les Caramelles del Roser 
 
Exposició de les obres de temàtica caramellaire, tribut del col·lectiu d’artistes als 425 anys de  
les Caramelles del Roser, i mostra de fotografies antigues.  
L’exposició serà oberta els dies 3, 4, 5, 6, 11 i 12 d’abril. 
 
 
Diumenge, 5 d’abril, diada de Pasqua: 

 

Diada de Pasqua amb les Caramelles del Roser 

 
- A les 9 del matí els caramellaires sortiran a cantar els Goigs del Roser pels carrers del 

poble, seguint el recorregut habitual. 
 

- Després de la missa de les 12, a l’església parroquial, es cantaran els Goigs del Roser.  
 
- Seguidament, a la plaça de l’Ajuntament: 

Inauguració de “el Bordó dels Goigs”. 

Parlaments protocol·laris i cantada d’un repertori de caramelles.  
 
- Lliurament de records commemoratius als caramellaires i a les persones col·laboradores 

dels 425 anys de les Caramelles del Roser. 
 
- Sorteig de la mona de Pasqua. 
 
 
Divendres, 10 d’abril, a 2/4 de 12 de la nit a la zona esportiva 
 

Concert de celebració dels 425 anys de les Caramelles del Roser  

amb La Troba Kung-Fu 

 
 



 
 

12 
 

Dissabte, 11 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, al Saló Catalunya 

 

• Projecció del vídeo: Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta,  

de Xevi Pona i Anton Carrera 
 

• Conferència: "Les tradicions, signes d'identitat d'un país" 

a càrrec d'Antoni Dalmau 
 

Antoni Dalmau és llicenciat en dret, professor de català. Va ser president de la Diputació 
de Barcelona (1982-1987), també ha estat diputat al Parlament de Catalunya, 
vicepresident del Parlament de Catalunya i president de la Comissió de Política Cultural 
del Parlament de Catalunya. Col·labora regular de diversos mitjans de comunicació. 
Actualment, ho fa a l'Avui i altres periòdics, al programa Els matins de TV3 i a les 
emissores Catalunya Ràdio i Rac1. Com a escriptor ha publicat diverses novel·les i estudis 
històrics i llibres dedicats a tradicions catalanes que no s’han de perdre.  

 

 

Diumenge, 12 d’abril 

 

Diada de celebració dels 425 anys de les Caramelles del Roser 

 

- De 9 a 10 del matí, a la plaça de l’Ajuntament: arribada de colles de caramelles . 

Esmorzar amb xocolatada, coca i vi dolç per a tots els caramellaires i acompanyants. 

 

- A 2/4 d’11 del matí:  

Tomb Caramellaire pels carrers del poble:  

c. de Sant Roc, Av. Balmes, c. Ramon Victori, pl. Catalunya, c. Núria, av. Montserrat,  

c. de la Font i parc de les Set Fonts. 

En els llocs convinguts les colles convidades cantaran una caramella. 

 

- A 2/4 de 12 del matí, al parc de les Set Fonts: 

- Paraules de benvinguda de les autoritats. 

- Actuació de les colles participants de la commemoració. 

 

- A les 2 del migdia, al pavelló municipal:  

Dinar de germanor. 

Tot seguit sobretaula i comiat amb el Cant dels Adéus. 
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8. Espais 
 
 
Els actes de celebració es realitzaran en diversos espais del municipi. Els actes d’interior es 
faran a l’Aula de Cultura, al Saló Catalunya i al pavelló municipal. Els actes d’exterior es faran 
a la plaça de l’Ajuntament, als carrers del poble i al parc de les Set Fonts. D’aquests, n’hi 
haurà dos, però, que per les característiques dels actes que s’hi realitzaran s’hauran 
d’habilitar excepcionalment: són el parc de les Set Fonts i el pavelló municipal. 
 
 

El parc de les Set Fonts 
 
El parc de les Set Fonts acollirà l’acte central de la celebració dels 425 anys de les Caramelles 
del Roser i és on hi haurà instal·lat l’escenari per a l’acte protocol·lari i les actuacions de les 
colles. Aquest espai s’ha escollit com a alternativa a la plaça Major atès que en aquests 
moments s’estan fent obres de reurbanització en el nucli antic. Per les seves característiques 
Les Set Fonts és l’espai ideal per acollir l’esdeveniment. Un equip de col·laboradors ha 
dissenyat l’ornamentació del lloc amb detalls florals, garlandes, cintes i grans barrets de 
copa. Una gran solfa amb els Goigs del Roser presidirà el fons de l’escenari, on els bordons 
dels caramellaires tindran un paper destacat. 
 
 

El pavelló municipal 
 
El dinar de germanor es farà al pavelló municipal on s’instal·laran taules i cadires per a tots 
els participants de la commemoració. Aquest lloc  té prou amplitud per permetre 
l’organització de l’espai on la mobilitat i comoditat dels comensals és tant important com la 
qualitat del menú que s’oferirà. Un equip de voluntaris s’encarregarà del seu funcionament. 

 


